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Voorwoord.

Wie ben ik en wat doe ik.

Mijn naam is Tina Mensinga. In het dagelijks leven werk ik, samen met 
mijn man, in ons eigen horecabedrijf. Inmiddels doen wij dat al ruim 15 
jaar en het mag duidelijk zijn dat je dan voldoende beleeft en hoort.

Door zoveel in contact te komen met mensen, krijg ik voldoende stof om 
over na te denken. Het zijn dan ook vaak de vele leuke gesprekken, af en 
toe de emotionele en soms de hele diepgaande gesprekken, die aanzetten 
tot schrijven. Het lijkt wel eens alsof mijn baan een soort van  
“levenbeschouwende” les is. 

Dit vormt mij dan ook deels tot wie ik ben en geeft gestalte aan  mijn 
schrijven.
Het schrijven op velerlei manier. Van kort tot lang, van oppervlakkig tot 
soms heel diep.  Alles recht uit mijn gevoel…recht in het gevoel van 
mensen die mijn gedichten, spreuken en teksten lezen.

Deel 5, zoals je nu in handen hebt, is een samenvatting van afgelopen 3 
jaar “Puur gevoel en gedachten”. De mooiste gedichten, teksten en 
spreuken hebben hierin een plekje gekregen, De afbeeldingen zijn 
getekend en/of bewerkt door mijzelf, om het zo helemaal eigen te 
maken.

Rest mij alleen nog om mijn dochter Lisanne te bedanken voor het 
corrigeren van de teksten en om jullie veel leesplezier te wensen.



Deel 5

Buitenkant is niet de binnenkant.
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Waarden en normen,
je leert ze in de loop van jouw leven.

Het zal jou vormen,
gestalte wordt gegeven.

Invloeden, alle dagen.
Van iedereen om je heen.

Zonder het te vragen.
Hierin ben jij niet alleen.

Blijf zo dicht mogelijk bij je eigen.
Al geeft het wel eens verdriet of pijn.

Want weet dat je het niet voor elkaar zult krijgen,
om meteen een vlinder te zijn…

Die uitblinkt in pracht en schoonheid!
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Schoon als water…

Ziel van kind.
Wat van nu naar later,

de gevolgen ondervindt…

Van golven.
Alle dagen weer.

Bedolven,
keer op keer…

Door invloed,
van omgeving.
Fout of goed,

het is de beleving…

Die gaat vormen,
tot volwassenheid.

Met waarden en normen,
geleerd in de tijd…

Van klein naar groot!
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